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Shrnutí obsahu práce

Práce zavádí pojem expektilu a dále studuje vlastnosti statistických regresních modelů pro podmíněné ex-
pektily. Samotné expektily pravděpodobnostního rozdělení, které lze považovat za analogii používanějších
kvantilů, jsou zavedeny v první kapitole práce, kde autor též uvádí souvislosti právě s kvantily. Problém ex-
pektilové regrese je zaveden v kapitole druhé. Následně se autor věnuje situaci, kdy lze podmíněný expektil
popsat lineárním modelem, ve kterém se neznámé parametry odhadují pomocí minimalizace asymetricky
váženého součtu čtverců. V práci je diskutován jak potřebný výpočetní algoritmus, tak asymptotické vlast-
nosti získaných odhadů. Třetí kapitola práce se poté zabývá problematikou semiparametrické expektilové
regrese, kdy je podmíněný expektil vyjádřen jako lineární kombinace vhodných bazických funkcí a při odha-
dování je využita penalizovaná forma asymetricky váženého součtu čtverců. Autor v práci diskutuje motivaci
pro použitou volbu penalizace a dále opět odvozuje asymptotické vlastnosti získaných odhadů. Diskutované
postupy jsou průběžně ilustrovány na analýze reálných dat z výzkumu provedeného ve Fakultní nemocnici
Motol.

Celkové hodnocení práce

Téma práce. Lze zcela jistě konstatovat, že předložená práce naplňuje zadání, které vyžadovalo zejména
samostatné studium časopiseckých pramenů a následnou syntézu s poznatky získanými během na-
vazujícího magisterského studia, respektive jejich tvůrčí použití k provedení důkazů uvedených v di-
plomové práci.

Vlastní příspěvek. Autor musel při psaní diplomové práce utřídit materiál získaný četbou několika časo-
piseckých pramenů, což se dle mého názoru zdařilo. S ohledem na asymptotické vlastnosti odhadů
koeficientů vyjadřujících podmíněné expektily lze říci, že příslušné důkazy lze v literatuře nalézt
pouze v dosti neúplné/nepřesné formě. Autor tyto samostatně doplnil, v některých případech i mírně
rozšířil (např. část Věty 7 na str. 19 týkající se asymptotické normality). Zcela vlastním výsledkem
autora je např. Věta 9 na str. 24. Vlastním příspěvkem autora jsou též veškeré výsledky praktické ana-
lýzy mechanografických dat, které jsou prezentovány na úrovni očekávané od absolventa statisticky
orientovaného oboru na MFF UK.

Matematická úroveň. Větší část práce je věnována studiu teoretických vlastností použitých statistických
modelů. Předkládané argumenty jsou dle mého názoru formulovány matematicky rigorózním způ-
sobem při jasně zavedeném značení. Autor předloženou diplomovou prací bezpochyby prokazuje
schopnost formulovat matematický text na úrovni vyžadované od absolventa navazujícího magister-
ského studia studijního programu Matematika.

Faktická správnost. Práce dle mého názoru neobsahuje žádné významnější faktické chyby.

Formální úprava a práce se zdroji. Formální úprava práce je na velice dobré úrovni. Překlepy, vyskytují-
li se v práci, tak pouze ve zcela minimální míře. Zdroje, z nichž práce vychází, jsou řádně a též
formálně správným způsobem citovány.



Závěr

Předloženou diplomovou prací prokázal autor schopnost zpracovat zadané téma jak po teoretické, tak po
praktické stránce, což je dle mého názoru ideální stav u absolventa oboru Pravděpodobnost, matematická
statistika a ekonometrie na MFF UK. Práci považuji za vynikající a bez jakýchkoliv pochyb ji doporučuji
uznat jako diplomovou práci.
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